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  استكملت؟
  ... :الطالب
  نعم؟ عشرة؟: الشيخ

  ...: الطالب
ــَك  ((: طيــب. اجلــواب: ملــا حــثهم علــى االســتغفار وبــني هلــم نتائجــه الطيبــة؛ كــان جــوام: الشــيخ َــا ِب ــاُلوا اطيـْرن َق

علينـا، أنـت ] أعوذ باهللا! هذا اجلواب، يعين: أنت ما أتيت لنا بفائدة، بـل صـرت شـؤماً 47[النمل:)) َوِبَمْن َمَعك
 -مـثالً -هؤالء الذين يتطـريون بأهـل اخلـري، واهللا تبـارك وتعـاىل قـد يفـنت النـاس، فقـد يقـع هذ حال وأتباعك. نعم. و 

فتنــة وابــتالًء، يف جمــيء اخلــري أو معــه قــد يقــع بعــض اآلفــات أو بعــض األشــياء املكروهــة لــدى النــاس؛ ليكــون ذلــك 
عبــادة يف بيــت، مث حيــرتق هــذا البيــت ابــتالًء مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل حيــل رجــل مــن أهــل العلــم وال -مــثالً -نعــم. رمبــا 

وامتحانــاً، أهــل الشــر يفرحــون ويفرهــون، يقولــون: يــا اهللا! شــوفوا أســباب الطــوع، نعــم. احــرتق البيــت ملــا جــاء هــذا 
َنةً  ((واهللا تعاىل قد يفنت الناس:  -نعم-الرجل  ُلوُكْم بِالشر َواْلَخْيِر ِفتـْ   ].35ألنبياء:[ا)) َونـَبـْ

بـالقحط واجلـدب وغـور امليـاه، فقـالوا:  -تبـارك وتعـاىل-ومعصـية قومـه عـاقبهم اهللا  صـاحلهؤالء يقولون: إنه مبجيء 
اطيـْرنَــا  ((ومـن معــك مـا جئتنــا خبــري، مـا جئتمونــا إال بـالقحط واجلــدب وغـور امليــاه، فتطــريوا بـه وقــالوا:  صــاحلأنـت 
نـ ]47[النمل:)) ِبكَ  نـا، وهـذا اإلدغـام علـى خـالف القاعـدة؛ إذ أصـله: تطري ا، أُدغمـت التـاء يف الطـاء، نعـم! تطري

أن اإلدغــام بــني ثابــت ومتحــرك، وهــذا بــني متحــركني، نعــم! فأدغمــت التــاء يف الطــاء، وملــا أدغمــت التــاء يف الطــاء 
والسـاكن مـا ميكـن االبتـداء بـه  سـاكناً، والحظـوا أنـه أيضـاً بعـد اإلدغـام قُِلبَـت التـاء طـاًء،صار احلرف األول منهمـا 

  ."لتسهيل النطق بالساكن ....واجُتِلَبت همزة الوصل :"فاجُتِلَبت اهلمزة لتسهيل النطق به، وهلذا قال املؤلف: 
توقـع الشـر مـن مشـاَهٍد أو مسـموع أو زمـن أو حــال، أي: تشـاءمنا، مـن الشـؤم، والشـؤم معنـاه:  ))اطيـْرنَـا((ومعـىن 

، يبعثوــا وعنــدهم قواعــد هلــذا ...، وكــانوا يف اجلاهليــة يتشــاءمون بــالطيورلتطــري مــأخوذ مــن الطــريوهلــذا قــالوا: إن ا
ـــاً يتفـــاءلون، أو يســـاراً يتشـــاءمون، أو أمامـــاً يعيـــدون  .. مـــرة ثانيـــة، وخلفـــاً يعيـــدون .أظـــن التشـــاؤم: إذا ذهبـــت ميين

  طرياً، مأخوذ من أين؟ يتشاءمون أكثر، فعندهم هلذا قواعد، فلذلك مسُي هذا التشاؤم ت
  ....: الطالب
نـا بـك؛ أي: تشـاءمنا، وكـان جميئـك شـؤم : من الطري؛ ألن غالب تشاؤم العرب االشيخ نعـم! فهـم يقولـون: اطري ،

  .علينا أنت وأتباعك
. نعــم. هــذا طيــب! إذاً مــا هــو التطــري؟ هــو التشــاؤم، التطــري: التشــاؤم مبرئــي أو مســموع أو زمــان أو مكــان أو حــال
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  ؟....لتطري، التطري: هو التشاؤم ا
  : مبرئي.الطالب
، افـرض مبرئـي: يـرى اإلنسـان شـيئاً فيتشـاءم ، هذا هو التشاؤم.: مبرئٍي أو مسموع أو زمان أو مكان أو حالالشيخ

  ؟تشاؤم، نعم. هذا أنه مثالً أراد أن يسافر فقابله إنسان يكرهه، هو يكره هذا الرجل قال: خالص رجعنا
  ...: الطالب
، قــال: خــالص رجعنــا، هــذا : مبرئــي. أو هــم أن يســافر، فلمــا خــرج مســع رجــالً يقــول: مــات فــالن بــن فــالنالشــيخ
  تشاؤم؟
  : مبسموع.الطالب
، أو شـهر مـن الشـهور كشـهر شـوال، : مبسموع. أو زمان يتشاءم بيوم من األيام، يوم األربعـاء، يـوم اخلمـيسالشيخ

مـن هـذا الزواجـات يف ...قولون: من يتزوج يف شهر شوال ما يوّفق، نعـمالعرب يتشاءمون بشهر شوال يف الزواج، ي
إن الرســول عليــه الصــالة والســالم تزوجهــا فــي  (أبطلــت ذلــك بــالواقع، قالــت: عائشــةشــهر شــوال كثــرية، لكــن 

نعــم. إذاً:  ) شــوال، وبنــى بهــا فــي شــوال، فــأيكم أو أيكــن كــان أحظــى عنــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم
  ي أن نتدارك إن أردنا أن نعمل التشاؤم والتفاؤل، فإننا؟ينبغ

  : نتفاءل.الطالب
ذلــك ال نتفــاءل بالزمــان وال نتشــاءم بــه، اخلــري والشــر بيــد اهللا  : نتفــاءل بشــهر شــوال، نتفــاءل بــه، ولكــن مــعالشــيخ

وك، يقـول: خـالص، الشـ ...ومنهم من يتشاءم باملكان، نعـم. جتـد مـثالً جيلـس يف هـذا املكـان مث  سبحانه وتعاىل.
  هذا ما ميكن جيلس هنا.قمنا 

يعمـل إنسـان عمـل  -مـثالً -، حال الشخص مـثًال. التشـاؤم باحلـال أيضـاً هـذا تطـري مـا جيـوز، قـد أو يتشاءم باحلال
ويعاكسه يف أول أمره، نعم. أو مثالً يهم أن يفعل شيئاً غداً وال صـار غـد ولـه معـه بعـض التعـب والعجـز، فيتشـاءم 

بب هـذه األحـوال الـيت تعـرض لـه، فنقـول: هـذا ال جيـوز، كـل هـذا ال جيـوز، أنـت إذا عزمـت فتوكـل علـى بسـ ويعدل
  .) اللهم ال طير إال طيرك، وال خير إال خيرك، وال إله غيرك (،اهللا

يعلـــق تصـــرفاته مبثـــل هـــذه األمـــور فهـــو مـــن أجهـــل  -وكـــذلك غـــريه مـــن أهـــل العلــم القـــرطيبمثـــل مـــا قـــال -اإلنســان 
هلــذه األشــياء، ولكـــن  ينظــرأيضــاً: هــو مــن أجهــل النـــاس حقيقــة، مث إنــه مــا ميكــن أن ميشــي لـــه حــال إذا ، و النــاس

الحظــوا أن الفــأل الــذي يعــني علــى فعــل اخلــري ال يــدخل يف هــذا األمــر، الفــأل كــان الرســول عليــه الصــالة والســالم 
مبثـل هـذه األمـور، وفيهــا  ن بغـري اهللا سـبحانه وتعـاىليعجبـه الفـأل ولكنـه يكـره الطيَــرَة؛ ألن الطيَــرَة فيهـا تعلــق اإلنسـا



 3

أيضــاً منــع لإلنســان عمــا يريــده مــن اخلــري، لكــن التفــاؤل: التشــجيع علــى اخلــري، ملــا جــاء ســهيل بــن عمــرو يف صــلح 
إذا صـحت  ) هذا سهيل بن عمرو، وإنه قـد سـهل لكـم مـن أمـركم (احلديبية؛ قال النيب عليه الصالة والسالم : 

   احلديث.هذه الكلمة يف
ــؤم؛ فــإن الشــؤم قــد يكــون يف بعــض األشــياء فاحلاصــل: أن هــذا التفــاؤل غــري التشــاؤم واعلــم أن التشــاؤم غــري الش .

مثلما أخرب النيب عليه الصالة والسالم أنه يكون يف املرأة، ويكون يف الدار، ويكون يف الدابة، وهذا شـيء مشـاهد؛ 
لكن يكون فيها شؤم، تكون دائماً خراب مـثًال، نعـم. ودائمـاً حتتـاج  وما يتشاءم، أن اإلنسان قد ينزل بعض الدور

عنـدنا مـا يف دواب اآلن يف مـا عنها ارتاح ووجد ما يريـد، كـذلك بعـض السـيارات..  فإذا ارحتلمتتابعة، إىل أعمال 
مث يبيعهــا يشــرتيها اإلنســان وحيبهــا وتتعبــه، كــل يــوم وخيــرب منهــا شــيء،  بعــض األحيــان هــذه الســيارة .غالــب النــاس

يبـدأ   األشياء الصـغرية تتعبـه  ، نعم. ومثلها أيضاً بعض األحيان يشرتي اإلنسان قلم.. حىتويشرتي ثانية ويرتاح هلا
كل يوم يتعبـه، جيـف املـداد وتلقـى الريشـة أيضـاً مـا تسـتقيم معـه، نعـم. ومـرة يضـيع منـه ويتعبـه، ويشـرتي قلمـاً آخـر 

  اؤماً ولكنه شؤم.لكن هذا ليس تش ...ويبقى عنده مدة ما 
، ويتـزوج كذلك بعض النساء، يتزوج اإلنسان امرأة وتتعبـه لـيالً وـاراً، يف حياتـه العامـة واخلاصـة، ومـع أهلـه وأقاربـه

  أخرى فتكون؟
  : صاحلة.الطالب
التشــاؤم، قــال:  فاحلاصــل: أن هــذه األشــياء أمرهــا واقــع، ولكــن الرســول مــا قــال : راحــة لنفســيته وقــرة عــني.الشــيخ
جيــد النــاس فيهــا أحيانــاً بركــة وراحــة، وأحيانــاً م، وفــرق بــني هــذا وبــني هــذا، يعــين معــىن ذلــك: أن هــذه األشــياء الشــؤ 

  جيدون فيها قلقاً وتعباً، نعم.
  ...ما هو  : التشاؤمالطالب
  األشياء بأسباا. ...: ال، الشيخ

   ...رجل  ...مثًال  ...: الطالب
  نعم. ...: إذا كان الشيخ

  ... :الطالب
 ...مثالً وإال شيء، وأما بس جمرد ...: ال، إذا كان هذا يتعلق بشيء يتعلق فيه الشيخ

  وإال امسه راشد. صاحل: امسه يزيد وإال امسه الطالب
، ســهيل بــن عمــرو لــه معاملــة مــع الرســول عليــه فأنــا قــد أتفــاءل...: ال، مــا هــو هــذا، لكــن الشــيء ذي معــه الشــيخ
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  ون من باب فتح األمور باليسر، إي نعم.الصالة والسالم، فتفاءل، وهذا يك
  ...: مث يكون بغري هذا الشيء الطالب
  : نعم.الشيخ

    ...امسه  ...: الطالب
يـدون أكثـر العـوام مـا  ولكن اإلنسان أول األمر مـا يتفـاءل، كمـا هـو عـادة النـاس اآلن خيالف ما ...: ميكن الشيخ

 صـاحليف أمانة الشخص اآلخر لو أنـه يزيـد أو  ...الشخص  هذا ...املسائل هذه، احلمد هللا! ويصري فيه خري  عن
    نعم. ...مثل شؤم 

  ) ...يدل على أن  في ثالثةالشؤم  (: حديث الرسول عليه الصالة والسالم الطالب
    ...إمنا كان هذا  ...: ال ال، يدل على أن مثلها الشيخ

   ...: الطالب
يف مكــان أو مــا أشــبه ذلــك يتشــاءم، وأنــا أيضــاً ذكــرت لكــم  . يعــين معنــاه ذلــك الشــؤم يف زمــان أو: إي نعــمالشــيخ

الفرق بني الشؤم والتشـاؤم، التشـاؤم مـن فعلـه، والشـؤم مـن فعـل غـريه، وهـذا واضـح أنـه قـد يكـون جيعـل اهللا يف هـذا 
  خرياً وبركة لإلنسان، ويف هذا الشيء شؤم وبالء. نعم.الشيء 
    وذكرها ) في ثالثة الشؤم( : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: الطالب
  : نعم.الشيخ

  ) الخير إلى يوم القيامة الخير معقود في نواصيها (: وقال: الطالب
  : نعم.الشيخ

  معقود يف نواصيها اخلري. ...: يعين افتتح حاهلا مع الشخص الطالب
  : إيه. لكن هل معقود بنواصيها اخلري مطلقاً أو يف حال اجلهاد؟ ألن..الشيخ

  ...: الطالب
وال تعلـو شـرفاً وال تـأتي  ...مـا تسـتن( الذي يربطها باجلهاد يف سبيل اهللا، إمنـا  : ال، ألنه ذكر بعدها مثالخالشي

  .) روضة وال تشرب ماًء إال كانت له أجراً 
  ...: وإذا كان فيه خصوص السبب ما الطالب
السـبب  ة ليس خبصـوصالعرب ، وإال صحيح : ال، نرى أن احلديث هنا وإن كان.. لكن السبب يقتضي ذلكالشيخ

إلحالـة احلكـم عليــه فيجـب أن يقيـد بــاحلكم، مثلمـا قـال الرســول  صــاحللكنــه مـا دام أن السـبب  وامنـا بعمـوم اللفـظ
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إذاً: خيصــص بالســبب  يصــومهــو نفســه  مــع أنــه ... ) لــيس مــن البــر الصــيام فــي الســفر (عليـه الصــالة والســالم: 
  .إىل مثل هذه احلال فليس من الربالذي ورد فيه، وهو أنه إذا كان الصيام يؤدي 

   .خيالءقد تكون شؤم أن اإلنسان يربطها  ...: الطالب
  : إي نعم.الشيخ

  ...: الطالب
    ...: إيه، نعم. حبكم النصرة الشيخ

      ..بسبب االسم.ملا ذكر امسه ..أن النيب صلى اهللا عليه وسلم  ...: واحلديث معناه الطالب
أن الرســول وجــد قرينــة غــري  -واهللا أعلــم-أعــرف هــذا احلــديث، ولكــن الظــاهر يل : مــا أدري، مــا أعــرف، مــا الشــيخ

مـا أعـرف عـن معنـاه  ...االسم، وهلذا اسـتدعى أن ُيسـأل عـن امسـه، كأنـه واجـه يف حـال هـذا الرجـل مـثًال، مـع أنـه 
  وال.. نعم.

    .ذكره ابن القيم يف احكام املولود: الطالب
  : إيه ما أعرف.الشيخ

    الذي حلب امسه يعيش ، والثالثشهاب ألول مرة، الثاين اسم : االسمالطالب
  : إيه، ما أعرف عن هذا احلديث، قد ينظر يف سنده.الشيخ

    ...عدة أحاديث  ...: الطالب
نعـم. مـا فيهـا إشـكال، وهلـذا يعـيش،  ...، لـو كانـت مـثالً ال بـأس التفـاؤل: إيه، لكن هذا فيـه تشـاؤم، مـثالً الشيخ
  .إن صحت الكلمة هذه، لكن املشكلة األول ) كمسهل من أمر  (قال: 

  : يا شيخ.الطالب
  : نعم.الشيخ

  ؟ هل األمساء هلا تأثري على املسميات: الطالب
: ماهلا تأثري، إال إذا كان ذلك من طريق الوحي مثالً أو.. إي نعم. من طريق الوحي، أما التـأثري فـال خيـاف، الشيخ

  امسه عبد اهللا. هاه؟ جتد هذاك حقيقة لذل بأنه الوهلذا الواقع يشهد 
  ...: الطالب
، إي نعــم. وجتــد هــذا امســه شــرورة، نعــم. وجتــده مــن أخــري النــاس. مالــه تــأثري، إال علــى : وهــو عبــد للشــيطانالشــيخ

مسـاه  طلحـة، مثلما قال الرسول عليه الصـالة والسـالم ملـا ابـن أيب ممكن الشيء يكون مثًال بطريق الوحي هذا شيء
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  .ا دعا له بالربكة بارك اهللا له حىت كان من أوالده عشرة حيفظون القرآن، وملعبد اهللا
  ؟...: الطالب
 (الرسول عليه الصالة والسالم، أن يراعـى مـا أرشـد إليـه،  يعين ينبغي أن يقارن يف األمساء ما أرشد إليهال ،: الشيخ

  ...ومـن راشـد  صـاحلرمحن أفضـل مـن يعـين: عبـد اهللا وعبـد الـ ) إلـى اهللا: عبـد اهللا وعبـد الـرحمن حب األسـماءأ
  ) ال تسم غالمك يساراً وال نجاحاً  (الرسول قال:  ...كون اإلنسان يسمي اسم ليتفاءل به ما 

  ؟...: الطالب
: ال، هـذه أبعـد وأبعـد، كونـك إذا مسيـت بأمسـاء رجــال صـاحلني يكـون مـثلهم هـذه أبعـد، إال إذا كـان إنســان الشـيخ

ون علـى سـبيل احملبـة، مثلمـا يفعلـون اآلن بعـض النـاس يسـمون بأمسـاء الزعمـاء الـذين يك ممكنعلى سبيل احملبة هلم 
    حيبون، نعم. وال يصريون مثلهم بعد، طيب.

] هــذا جــواب الرســل، وهــذا اجلــواب جتدونــه أيضــاً أجــاب بــه بنــو 47[النمــل:)) قَــاُلوا اطيـْرنَــا بِــَك َوِبَمــْن َمَعــكَ  ((
  إسرائيل ملن؟ ملوسى.

  وسى.: ملالطالب
  : أجاب به بنو إسرائيل ملوسى.الشيخ

   ...: الطالب
ــهُ  ((: الشــيخ ــُروا ِبُموَســى َوَمــْن َمَع يـَئٌة َيطُهْم َســي ]، وكــذلك أصــحاب القريــة الثالثــة 131[األعــراف:)) َوِإْن ُتِصــبـْ

وا بالرسل الذين أُرسل إليهم، طيب. تطري  
باب الـــيت هـــي مـــن أفعـــاهلم ونتيجـــة ألفعـــاهلم؛ جيعلوـــا أـــم جيعلـــون األســـ علـــى كـــل حـــال! هـــذا جـــواب أهـــل الشـــر

  .بأسباب هؤالء املصلحني، واحلقيقة أا وقعت جزاًء على أفعال الكفار
  ] أي: تشاءمنا.47[النمل:)) قَاُلوا اطيـْرنَا ِبَك َوِبَمْن َمَعكَ  ((
  ُقِحطوا مبعىن: ُمِنعوا املطر، وجاعوا. ] أي: املؤمنني حيث َقِحطوا املطر وجاعوا،47[النمل:)) َوِبَمْن َمَعكَ  ((
ـــَد اللـــهِ  ((شـــؤمكم؛  ]47[النمـــل:)) َقـــاَل طَـــائِرُُكمْ  (( ـــونَ  ((] أتـــاكم بـــه، 47[النمـــل:)) ِعْن ـــْوٌم تـُْفتَـُن ـــُتْم قـَ  بَـــْل َأنـْ
  ].47[النمل:))
، واملـراد: مــا أصـابكم مـن مــا يعــين: ولـيس منـا، وطـائركم مبعــىن: شـؤمكم ]47[النمـل:)) قَـاَل طَـائِرُُكْم ِعْنــَد اللـهِ  ((

  عند من؟ -وهو القحط واجلوع-تشاءمتم به 
  : عند اهللا.الطالب
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إذا كـان عنـد اهللا فـإن  -أبلـغ اجلـواب هـذا مـن-: عند اهللا، وليس مين أنا، وإذا كان عنـد اهللا سـبحانه وتعـاىل الشيخ
  اهللا تعاىل حكيم، ما يُنزل هذا الشيء إال؟

  : أن يشاء.الطالب
، وبأســـبابه الـــيت ُيســـتحق ـــا، فكأنـــه يقـــول: مـــا دام عنـــد اهللا فـــاهللا تعـــاىل حكـــيم، مـــا أنزلـــه إال يف يف منزلتـــه :الشـــيخ

  موطنه وموضعه، هذا الشؤم عند اهللا.
ــونَ  ((مث قــال:  ــْوٌم تـُْفتَـُن ــُتْم قـَ ــْل َأنـْ ] هــذا اإلضــراب لــيس إلبطــال األول، ولكنــه االنتقــال، إضــراب 47[النمــل:)) َب

  ) ويبطل ما قبلها. بل يكون حكم ملا بعد ( فون أن اإلضراب يكون على نوعني: إضراباً إبطالياً انتقايل، وتعر 
َهـا  ((والثاين: إضراب انتقايل مثل هذه اآلية، ومثل قوله تعاىل:  َبِل اداَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اآلِخَرِة َبْل ُهْم ِفـي َشـك ِمنـْ

َها َعُمونَ    قال من شيء إىل شيء، هنا اإلضراب إبطايل وإال انتقايل؟] انت66[النمل:)) َبْل ُهْم ِمنـْ
  : انتقايل.الطالب
] ووجــه 47[النمـل:)) بَــْل َأنـْـُتْم قـَـْوٌم تـُْفتَـنُــونَ  ((: انتقـايل؛ ألنـه عنــد اهللا يفتـنهم سـبحانه وتعــاىل مبـا حصـل، الشـيخ
  ا هؤالء. ومن معه، وهذه فتنة عظيمة، فتنة ضل  صاحلأوًال: أم نسبوا هذا إىل  الفتنة
ومــن معــه،  صــاحلإلــيهم، فظنــوا أو ادعــوا أن أســباب ذلــك  صــاحل: أنــه أصــام مــع جمــيء  -مــن وجــه الفتنــة-ثانيــاً 

، صـاحلفُفِتنوا بذلك فابتعدوا عن احلق. ومثلما قلت لكم أنا قبل قليل بالتمثيل: أن حيدث مكروه عند وجود رجـل 
  فيـُْنَسب هذا املكروه..

  جل.: إىل هذا الر الطالب
وجميء هذا الرجـل الصـاحل فيكـون يف ذلـك فتنـة، فيكـون يف هـذا حكمـة. نعـم. واهللا  : إىل هذا الرجل الصاحلالشيخ

، نعــم. تــارة باملصــائب، وتــارة بــالنعم، وتــارة ســبحانه وتعــاىل حكــيم جــل وعــال يفــنت اإلنســان وخيتــربه بــأنواع املفــاتن
: إمـا شـر وإمـا دائراً بني أمرين ا الدنيا كلها حمنة، ما دام اإلنسانباألمور اليت توجب االشتباه؛ ليمتحنه بذلك، وهلذ

ــــه:  ــــك هكــــذا شــــر وإال خــــري، وكالمهــــا يقــــول اهللا في ــــةً  ((خــــري. وإال ال؟ كــــل حيات َن ــــِر ِفتـْ ــــر َواْلَخْي ــــوُكْم بِالش ُل  َونـَبـْ
املصــائب ليبلــوين أأصــرب أم  ؟كفــر] إذاً معنــاه: انتبــه يــا اإلنســان، انتبــه!! الفضــل ليبلــوين أأشــكر أم أ35[األنبيــاء:))

الـــيت تـــرد علـــى قلـــب اإلنســـان ليبلـــوه هـــل يثبـــت أو يزيـــغ، نعـــم. فاملســـائل كلهـــا يف  نعـــم. الشـــبهات العلميـــة ؟أجـــزع
احلقيقــة فتنــة واختبــار مــن اهللا ســبحانه وتعــاىل، وهلــذا جيــب علــى العاقــل أن يكــون حــذراً دائمــاً، ولســت أدعــوكم يف 

يف األمــور؛ ليكــون تصــرفكم علــى وجــه ســليم،  عــز وجــل، ولكــين أدعــوكم إىل النظــر قــويل هــذا إىل ســوء الظــن بــاهللا
الثبــات واالســتقرار، نعــم. ألنــه يطمــئن قلبــه، ولكــن مــع ذلــك أقــول: إنــه إذا جتــاوز اإلنســان هــذه الفتنــة حصــل لــه 
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بَـْل َأنـْـُتْم قـَـْوٌم  ((قـال: بعـد ذلـك، لكـن قـد يُفـنت املـرء فلينظـر، وهلـذا  -بإذن اهللا-ويرسخ يف هذه األمور، وال يزيغ 
  يفتنون بأي شيء يكون؟ ]47[النمل:)) تـُْفتَـُنونَ 
  : باخلري والشر.الطالب
إىل عبــادة اهللا فكفــروا  صــاحلدعــوة : بــاخلري والشــر. ووجــه الفتنــة يف هــؤالء: أن الــبالء الــذي أصــام بســبب الشــيخ

حلقيقــة أن أســباا: ُهــْم أنفســهم، فُفِتنــوا بــذلك. قــال: ، ويف افُعوِقبــوا، فهــذه مــن الفــنت؛ ألــم قــالوا: أنــت أســباا
   خيتربون يف اخلري والشر.

  مدينة مثود. ]48[النمل:)) وََكاَن ِفي اْلَمِديَنةِ  ((
، لكــنهم هــم الرجــال -صــحيح-املؤلــف قــال: أي رجــال. والــرهط  ."] أي: رجــال48[النمــل:)) ِتْســَعُة َرْهــطٍ  ((

، رهـطٍ  إىل العشرة. وبعضهم قال: ما بني السبعة إىل العشرة، نعم. فعلى هـذا: تسـعةُ إن الرهط ما بني الثالثة قالوا: 
يصري تسـعة وتسـعة؟ ال، وهلـذا فسـر املؤلـف الـرهط بـإيش؟ بالرجـال، نعـم. الـرهط فسـرهم بالرجـال ال مبعنـاه اخلـاص 

  ألجل أن تستقيم اإلضافة، إذ الشيء ال ُيضاف إىل نفسه إال على تأويل.
ســري لتســعة، كأنــه قـــال: ؛ ألن اإلضــافة هنــا بيانيــة، أي: أن رهــط تفوقــال بعضــهم: إنــه ال حاجــة إىل هــذا التأويــل

. نعـم. كان فيهـا رجـال تسـعة  -أو مدينة مثود صاحلمدينة -تسعٌة رهٌط. واملعىن على كل حال! هو أن هذه املدينة 
، يقـول هلـم تسـعة جـاءت باإلفسـاد يف العـدد التسـعة وكانت التسعة هذه جمـاًال للتفـاؤل والتشـاؤم، أحـد يتشـاءم مـن

  ].48[النمل:)) ِتْسَعُة َرْهٍط يـُْفِسُدوَن ِفي اَألْرضِ  ((األرض، 
، العشــرة مــن؟ املبشــرون باجلنــة، لكــنهم خيرجــون يتشــاءمون بالعشــرة ويتفــاءلون بالتســعة الرافضــةوأحــد يتفــاءل ــا، 

ــــي بــــن أيب طالــــب ، عــــدوهم مــــن العــــدد: العشــــرة، نهم يتشــــاءمون بالعشــــرةلكــــ ؟بدالــــهمــــن حيطــــون  ...مــــنهم  عل
وصــديقهم: التســعة؛ ألــم يقولــون: هــم آل البيــت الــذين وضــع علــيهم الرســول الكســاء، فقــال هلــم شــيخ اإلســالم: 

  أو تتشاءمون بالعدد أنكم تتشاءمون؟جيب إذا كنتم تتفاءلون 
  : إحدى عشر.الطالب
  : ال، تتشاءمون بالتسعة.الشيخ

  التسعة.: بالطالب
ـــــذي قـــــال: الشـــــيخ ـــــُدوَن ِفـــــي اَألْرِض َوال ُيْصـــــِلُحونَ  ((: ألنـــــه هـــــو ال ـــــَعُة َرْهـــــٍط يـُْفِس ـــــاَن ِفـــــي اْلَمِدينَـــــِة ِتْس  وََك

  ، أما العشرة؛ فإن الغالب أا خري، نعم. ]48[النمل:))
  ؟...: الطالب
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ثـرية مـا حتضـرين اآلن، وأنـا أقـول: ، وعشر رمضان، والعشرة املبشرون باجلنة، وأمثلـة ك: نعم. عشر ذي احلجةالشيخ
أن كالم شيخ اإلسـالم هـذا للتنـزل مـع اخلصـم، وإال هـو رمحـه اهللا مـا يتفـاءل ال ـذا وال ـذا، العـدد عـدد، مـا أتـى 

  بشيء.
، يفســـدون يف ] بـــأي شـــيء؟ باملعاصـــي48[النمـــل:)) وََكـــاَن ِفـــي اْلَمِديَنـــِة ِتْســـَعُة َرْهـــٍط يـُْفِســـُدوَن ِفـــي اَألْرضِ  ((

األرض باملعاصي، وكلما ذكر اهللا تبارك وتعاىل الفساد يف األرض فاملراد بـه: املعصـية، الشـرك فمـا دونـه. ملـاذا؟ ألنـه 
  ، أليس كذلك؟ال شك أن عمل املعاصي نفسه فساد

  : بلى.الطالب
ــ ((نعــم. : مث هــو ســبب للفســاد، الشــيخ ــِنيَن َونـَْقــٍص ِم ُرونَ َوَلَقــْد َأَخــْذنَا آَل ِفْرَعــْوَن بِالسكُهــْم يَــذَمــَراِت َلَعلَن الث 

  ].130[األعراف:))
َوَمــا َأَصــاَبُكْم ِمــْن  ((]، 41[الــروم:)) َظَهــَر اْلَفَســاُد ِفــي اْلبَـــر َواْلَبْحــِر ِبَمــا َكَســَبْت َأيْــِدي النــاسِ  ((وقــال تعــاىل: 

]. فاملعاصـــي هـــي نفســـها فســـاد، وهـــي ســـبب 30لشـــورى:[ا)) ُمِصـــيَبٍة فَِبَمـــا َكَســـَبْت َأيْـــِديُكْم َويـَْعُفـــوا َعـــْن َكِثيـــرٍ 
يفســدون يف األرض للفســاد أيضــاً، فلــذلك كــل مــا ذكــر اهللا ســبحانه وتعــاىل الفســاد يف األرض فــاملراد بــه املعاصــي، 

ــون مــن الــدراهم والــدنانري،  ...قرضــهم الــدنانري والــدراهم باملعاصــي منهــا:  ــون منهــا، يقص ــا، يقصــا، خيربويقطعو
  إسرائيلي.هذا ولكن 
  : أين الدليل؟الطالب
  : إسرائيلي، ما يف دليل، وال هو أيضاً أكرب املعاصي، هذا صحيح أنه غش، لكن ما هو بأكرب املعاصي. الشيخ

أنكـــروا الرســـالة وكفـــروا باخلـــالق، هـــذه مـــن أعظـــم املعاصـــي الـــيت يفســـدون ـــا يف علـــى كـــل حـــال! أهـــم شـــيء أـــم 
  األرض.
 -والعيـــاذ بـــاهللا-، ألن معناهـــا: أن فســادهم هـــذا ] يفســدون وال يصـــلحون48[النمـــل:)) ونَ َوال ُيْصـــِلحُ  ((وقــال: 

] وفيـه فائـدة عظيمـة: وهـو 48[النمـل:)) َوال ُيْصِلُحونَ  ((شامل، ما فيه صالح أبداً، وهذا هو احلكمة من قوله: 
فاســقاً، يكــون فيــه إميــان وفيــه   يف آٍن واحــد، كمــا أن اإلنســان يكــون مؤمنــاً ويكــون أنــه قــد جيتمــع الفــالح والفســاد

، وإال ال؟ فــاألمور إمــا خــري حمــض وصــالح حمــض، وإمــا شــر حمــض كفــر، فيــه فســوق وطاعــة، فيــه فســاد وصــالح
مـا يصـلحون بالطاعــة  -والعيـاذ بــاهللا-وفسـاد حمـض، وإمــا خلـيط مـن األمــرين. هـؤالء القـوم يفســدون وال يصـلحون 

ون، ض، ليس فيهم خري أبـداً ال قليـل وال كثـريأبداً، وهذا دليل على أم ليس فيهم خري حم لكـن فـيهم أنـاس خـري ،
من؟ الـذين آمنـوا بصـاحل واتبعـوه، لكـن هـؤالء الـرهط التسـعة يفسـدون وال يصـلحون، دائمـاً مـا ّمههـم إال الفسـاد يف 
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ا بِاللــــِه لَنُبَـيتَـنــــُه قَــــاُلوا تـََقاَســــُمو  ((األرض باملعاصــــي، وإلقــــاء الفــــنت بــــني النــــاس، وحماولــــة قتــــل املصــــلحني، وهلــــذا: 
    ] إىل آخر اآلية.49[النمل:)) َوَأْهَلُه...

  : يا شيخ.لطالبا
  : نعم.الشيخ

  : التشاؤم هو يعترب شرك أصغر وإال أكرب؟الطالب
: ال. أصــغر، مــا مل يعتقــد أنــه مــؤثر بنفســه فيكــون أصــغر، وأظــن أنــا ذكرنــا هــذه القاعــدة مــرة: كــل مــن أثبــت الشــيخ
  سبباً..

  : غري شرعي.البالط
  : غري شرعي.الشيخ

  : أو قدري.الطالب
فهو مشرك، لكنه شرك أصغر مـا يـؤدي إىل األكـرب، فأمـا مـا  -يعين ما يقتضيه الشرع وال القدر- : أو قدريالشيخ

أو اقتضــاه القــدر، مــا اقتضــاه الشــرع بــأن يُعلــم مــن طريــق الشــرع أن هــذا ســبب هلــذا، نعــم. كقــراءة  اقتضــاه الشــرع
  على مريض سبب للشفاء، شرعاً وإال قدراً؟الفاحتة 
  : شرعاً.الطالب
  . التجارب الذي جيرى على بعض النباتات وبعض األدوية فُيعرف تأثريه هذا سبب؟: يعين: جاء ا الشرعالشيخ

  : قدري.الطالب
أـا أسـباب،  : قدري، جاء به القدر. األشياء الـيت مـا دل عليهـا الشـرع وال القـدر هـذه مـا جيـوز أنـك تقـول:الشيخ

مثــل إنســان علــق خــيط برقبتــه وقــال: هــذا لــدفع العــني، الــذي يعلــق اخلــيط خــالص مــا عــاد جتيــه العــني، هــذا مــا هــو 
ســبب، لــيس بصــحيح، أيــن الشــرع الــذي دل عليــه؟ وأيــن القــدر الــذي دل عليــه؟ وكــم مــن إنســان ُيصــاب بــالعني 

   .وعليه هذا اخليط
    ...: يا شيخ الطالب
  : نعم.الشيخ

  ؟...: البالط
    .يصري مشركا : ال، ماالشيخ

    ... : أن يعتقد هو نفسهالطالب
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: إيــه، ال. يعتقــد أنــه ســبب للنفــع، أن النـافع اهللا لكــن هــذا مــن أســباب النفــع. إيـه. لكــن لــو اعتقــد أنــه ينفــع الشـيخ
  بنفسه وليس سبباً حمضاً صار متخذاً مع اهللا إهلاً. 

  إال أصغر؟أكرب و  ...الشرك  ...: يا شيخ! الطالب
    ...ما هي داخلة  ...: ال، الشيخ

   ...: الطالب
   ...: يف مسألة األسباب هذه، ما الشيخ

  ...: الطالب
  ا من جهة أخرى غري.. حنن اآلن نتكلم عن األسباب.: ال، هذالشيخ

  : نعم.الطالب
لة التشـريع فالتشـريع حكـم فهـو مشـرك، وأمـا مسـأ : من جعل سـبباً مـن املسـببات املعينـة بـدون شـرع وال قـدرالشيخ

بغري ما أنزل اهللا، أي إنسان يشرع ما مل يشرعه اهللا ويعتقد أنه ما شرعه اهللا وأنه أصلح من مـا شـرع اهللا؛ فهـو كـافر  
كفــراً خمرجــاً مــن امللــة، ســواًء حكــم بــه أم مل حيكــم، أم جعــل النــاس حيكمــون بــه، وهلــذا جيــب أن نفــرق بــني مــن مل 

، وبـني مـن مل حيكـم مبـا أنـزل اهللا فعـًال، الـذي حيكـم بغـري مـا أنـزل اهللا فعـالً ال تشـريعاً هـذا تشريعاً حيكم مبا أنزل اهللا 
، والذي حيكم بغري ما أنـزل اهللا تشـريعاً مبعـىن: أن جيعلـه هـو الشـرع شـرع مبـدل بـدل قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم

؛ فهــذا كــافر، وال ينقســم فعلــه إىل ظلــم لشــرع املنــزلشــرع منــزل، هــو يــرى أن هــذا الشــرع املبــدل أصــلح للعــامل مــن ا
  وفسق وكفر، بل هو كفر حمض، فهمتم؟ 

مـن مـا سـبق؛ هـؤالء كفـار حـىت وإن  لكـم متشون عليها بأـا أصـلح قوانني جيب  ،احلكام اآلن الذين يقننون للناس
  فهمتم؟ واحدة من هذه القوانني فيحكمون ا فهم كفار. أو ما  مل تنزل م نازلة

   ؟...: الطالب
: يعين: إنسان مثالً رئيس دولة، وشرع نظـام يعـرف أن هـذا النظـام خمـالف للشـرع لكـن يعتقـد أنـه أفضـل مـن الشيخ

  .به لكن سنه وقال للناس حيكمون به، نقول: هذا كافر كفراً خمرجاً عن امللةالشرع وأصلح للخلق، هو ما حكم 
  : حيل اخلروج عليه.الطالب
ب اخلروج عليه، إال إذا كـان.. قـد يكـون متـأول، قـد يقـول: ال، هـذا مـا خيـالف الشـرع؛ ألن مـثالً عنـدنا : جيالشيخ

أبوابــاً حــىت إنـه ممــا يهـون علــيهم أن يقولــوا: مسـائل الــدنيا مــا يفتحــون للحكـام  -اهللا يهـدينا وإيــاهم-بعـض العلمــاء 
فإنــه  ...يف مســائل  ) دنيــاكم أنــتم أعلــم بشــؤون (للشــرع فيهــا دخــل، ألن الرســول عليــه الصــالة والســالم يقــول: 
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ــام، يقولــون مــثًال: جتــوز البنــوك؛ ألن هــذه مــن النظــام االقتصــادي احلــديث مــا للشــرع فيــه دخــل. يهــون علــى احلك ،
جتـــوز صـــناديق هـــذه التنميـــات وال فيهـــا شـــيء؛ ألن هـــذه مـــن األمـــور االقتصـــادية الـــيت يرجـــع فيهـــا إىل مـــا يقتضـــيه 

  فيها دخل. العصر، ما للشرع 
ا وفهمنـاهم وبينـا هلـم فيلتـبس علـيهم، لكـن إذا علمنـ غالب احلكام قد جيهلون هذا األمـر، فيظنـون أن هـذا صـحيح

فيما يتعلق بالعمل والصناعة، الصانع يعرف كيـف يصـنع القـدر لكـن قـد  ) أعلم بشؤون دنياكمأنتم  (ا قلناحلق و 
 اث يعــرف كيــف يبــذر ولكــن الرســول قــد ال يعلــم ذلــك، نعــم. لكــن ال يعرفــه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم، احلــر

  أحكام شؤون دنيانا من األعلم ا؟ 
  : اهللا سبحانه وتعاىل.الطالب
: إيه. الشرع، ففرق بني األفعال وبني األحكام، أنا اآلن مـثالً أعـرف مـثالً أن هـذا الشـيء حمـرم مـن الصـناعة الشيخ

كن هل أعرف كيـف أصـنعه؟ أعـرف أن صـناعة السـيارات أـا مـن األمـور الطيبـة أو من الزراعة أو ما أشبه ذلك، ل
  ، لكن هل أعرف كيف أصنع سيارة؟ املطلوبة ملا فيها من املصلحة

   ...: الطالب
: أقــول للكــافر املشــرك املنكــر الشــيوعي اخلبيــث: أنــت أعلــم بشــئون دنيــاك، صــحيح وإال ال؟ لكــن مــا هــو الشــيخ

يعـين: هـل هـذا التقلـيح ينفـع  ) تم أعلـم بشـؤون دنيـاكمأنـ (يء. واضح؟ فقول الرسول: بأعلم مين حبكم هذا الش
جمــربني وفـــامهني، لكــن أنــا أعطــيكم حكـــم شــرعي بــأن كــل مـــا كــان صــاحلاً للخلــق، فيـــه  نعــم. ألنكــم أو ال ينفــع؟

  مصلحة للخلق فهو من األمور املفروضة شرعاً؛ ألن أصل الشرائع ما نزلت إال إلصالح اخللق.
    يف مسائل الطب ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما الطالب
  : نعم.الشيخ

    ... ا: النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس طبيبألنا لو قلنا وايش هذا؟  : الطالب
وأخـرب : نعم. لكنه بالوحي يدرك هذا الشيء، ألنه هو إما أن يكون أدركه بالتجارب، فـإذا أدركـه بالتجـارب الشيخ

 ِفيـِه ِشـَفاٌء لِلنـاسِ  ((، العسـل معـروف: ن مل يكن قـد أدركـه؛ بـالوحي، فمـثًال: ذكـره أن الشـفاء يف ثـالثوإ علمبه 
]، الكــي واحلجامــة حيتمــل عنــدي أنــا وعنــد غــريي أيضــاً حيتمــل أنــه تلقــى ذلــك مــن الــوحي وحنــن ال 69[النحــل:))

ده ومـع ذلـك أيضـاً مـا دام الرسـول صـلى مـن التجـارب، علمـه مـن التجـارب وثبـت عنـ حيتمل أنه علمهو نعلم ذا، 
    .تشهد لهالتجارب ألنه ثبت بقول الرسول وكذلك  ا نثبتهاهللا عليه وسلم أثبته؛ فإن

 وال نقــول أن هــذا مــا هــو مــن جانــب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، إمنــا ثبــت يف نتلقــى عنــه: إذاً األصــل أن الطالــب
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  مثل التلقيح.
مــثالً صــناعة األبــواب والبنايــات واألشــياء هــذه.. قــد ال يعلمهــا الرســول عليــه  ...: ال، مثــل التلقــيح وغــريه، الشــيخ

، لــو كــان عنــده مكــةالصــالة والســالم، إن كــان قــد مارســها، وهلــذا الرســول عليــه الصــالة والســالم لــو كــان عنــده يف 
  به، ما يدري عنه الرسول.. ...خنل مارس هذا الشيء أو مارسه 

  إال: الطالب
ه، ألنــه أتــى إىل املدينــة أول مــا أتــى قــال: واهللا مــا أظــن هــذا التلقــيح ينفــع شــيئاً، حــىت مــا قــال: ال : يــدري عنــالشــيخ

  فرحوا وقالوا: إذاً ما نلقح، اتركوا التلقيح. ...من التلقيح تلقحون، لكن الصحابة لتعبهم 
    ...التلقيح هذا هل يف مثال آخر  ...: الطالب
يف األمــور الــيت حتصــل  ) أنــتم أعلــم بشــؤون دنيــاكم (آلن أن قــول الرســول: : مــا نعــرف، لكــن حنــن نعــرف االشــيخ

  باملمارسة والرسول ما علم عنها.
    .الطب حيصل باملمارسة: طيب. الطالب
مـن الـوحي أو مـن التجـارب وأخـرب  ...: حيصل باملمارسة، والرسول أخرب بأشياء تلقاهـا مـن الـوحي، وأشـياء الشيخ

  ا.
  ما كان خيرب عنها. تثبت يف الطب باملمارسةء اليت : إذاً األشياالطالب
    ...: ما كان الشيخ

  : يعين قد يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم..الطالب
  : قد ال يكون علم ا.الشيخ

    ... : قد ال تكونالطالب
  . عندنا مثًال إبر البنسلني ما كان الرسول يعرفها.: قد ال يكون علم ا وهي اآلن نافعةالشيخ

  : ال، أنا أقصد الذي ذكرت، األمور الطبية اليت ذكرت.لطالبا
  : إيه.الشيخ

  : ميكن بعضها باملمارسة مثلما ذكرت.الطالب
لكمأة من المن، ومـاؤه شـفاء ا (، وقد يكون بغري املمارسة، مثًال: : ما أخرب به الرسول قد يكون باملمارسةالشيخ
  هل هذا وحي أو ال؟ ) للعين

  وحي. : األصل أنهالطالب
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  : نعم.الشيخ
  : األصل أنه وحي.الطالب
  : هذه بالذات قد تكون وحياً؛ ألا خفية.الشيخ

  : نعم.الطالب
احلجامـة ومسـألة الكـي هـذا أمـر معلـوم، معـروف عنـد النـاس، فقـد يغلـب اإلنسـان أن الرسـول : لكـن مسـألة الشيخ

  .حاه اهللا إليه: هذا وحي من اهللا عز وجل أو علم ذلك بالتجارب، وقد يقول إنسان
  : طيب. املعلوم بالتجارب قطعي النفع؟الطالب
إن كــان الشــفاء يف (يقــول:  -الحــظ-: نعــم. إذا أخــرب بــه الرســول، إذا حكــم بــه الرســول، مــع أن الرســول الشــيخ

  ما جزم بعد، ما جزم، ألنه قد ال يشفى اإلنسان ذه الثالث. )شيء ففي ثالث
   ...جتارب، إذاً قوله  : إذاً كالمه األول ما هو عنالطالب
  .: نعم، ما هو عن جتارب، وهلذا أخلف األمر، ألن ما عنده وحي وال جتارب عليه الصالة والسالمالشيخ

  بس قاله رأي. : إذاً الطالب
لكــن مثلمــا قلــت لــك: أن الصــحابة ملــا مسعــوا هــذا  ) ُأَرى أن ذلــك ال ينفــع شــيئاً  (هــو قــال ...: قالــه رأي الشــيخ

    وفسد النخله، قالوا: إذاً ُكِفينا املئونة، ما دام هذا ظن النيب صلى اهللا عليه وسلم وتركوه، الكالم فرحوا ب
فــريد األخبــار الــيت  : إنــه بــس قــد يشــكل علــى بعــض النــاس، يقــول: كمــا أنــه لــيس مــؤبر فلــيس أيضــاً طبيــبالطالــب
    .وردت 
  : ال ال، ال.الشيخ

  ...: الطالب
 صلى اهللا عليه وسلم ما جزم، ما قال ليس فيه شيء، أو جـزم أنـه مـا يفيـد، النيب: ال، ما هو بصحيح هذا، الشيخ

، معلــوم لكــل مــؤمن ويســتطيع أن يــدافع، يســتطيع أن يــدافع ملــن أورد شــبهة يف هــذا األمــر -احلمــد هللا-مث هــذا أمــر 
ا جـزم بـه علـى سـبيل ما جزم. والشيء الثاين: لـو جـزم النـيب عليـه الصـالة والسـالم ـذا األمـر فإمنـ ان الرسولفيقول 

، وقـد أقـر النـيب عليـه الصـالة والسـالم مـن جـزم.. بـل مـن أقسـم الظن، واإلنسان قد جيزم بالشـيء علـى سـبيل الظـن
  على سبيل الظن.

  : يا شيخ.الطالب
  : نعم.الشيخ
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    ...عند األطباء العصريني قد يعملون على  ...: الطالب
  : إي نعم.الشيخ

   ...هل يرد احلديث بسبب ما ظهر من أنواع  ...يث هل يرد احلد ...: مثًال الطالب
اآلن  ختتلـف الوسـيلة ...لكـن بـس علـى  ...: نعم. نقول: هذا ما هو صحيح، أوًال: أـم هـم اآلن يؤمنـون الشيخ

أال إن القـــوة  (ومـــا أشـــبه ذلـــك، نعـــم. هـــذه معروفـــة اآلن ومســـتعملة ويؤمنـــون ـــا، نعـــم. وكمـــا قـــال الرســـول:  ...
، لـيس بـالزم أن يكـون و بالرمي بالقوة اآلن، الرمي باآلالت املوجودة، والكي أيضاً بـاآلالت املوجـودةما ه ) الرمي

دائمـاً يقـول بـأن املـريض يتطبـب  ...وهم أيضاً اآلن يف بعض األشـياء يلجئـون إىل الطـب العـريب، أنـا أذكـر أن  ...
  طباً عربياً، إي نعم. وُيشفى بإذن اهللا.

  ؟ ...: يعين ما الطالب
  : إيه.الشيخ

    ...: يعين الطالب
فعـل  .باحلديـدأو فعـل الـبعض الـذين يقومـون  الكياحلقيقة قد ينكرون الوسيلة أو اآللة اليت حصل ا  ...: الشيخ
وجتعــل يف ظهــره كــل  كيــة ...يف رأســه مث  ...أنــا أذكــر مــثالً بعــض النســاء يُــؤتى بالطفــل إليهــا  ...هــم  ...بعــض 

    ...هر عليها مخسة خرزة من الظهر، من الظ
   ...: الطالب
  : نعم.الشيخ

   ...: الطالب
 ...مـا فيـه لكـن  ...الشـيء وينكرونـه لـئال حيصـل مثـل هـذه احلـاالت،  ـذا يـدرون: فهم األطبـاء مثـل يعـين الشيخ
  قلنا: أن الرسول عليه الصالة والسالم ملا ذكر هذه األشياء.. نعم.

  ...: ما معىن هذه الطالب
  قد يكون يقوم مقامها ما هو أوىل منها، نعم. اليت تنفعتماً : هذه حالشيخ

    ...: ى عن الطالب
  رضي اهللا عنه. نعم. بن معاذ سعد كوىهو نفسه  ألن  ...: إيه، بس ما هو معىن الشيخ

   ...: الطالب
  : هاه؟الشيخ
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  ...: الطالب
   ايش: الشيخ

   ...: الطالب
  يُعاقب اإلنسان. إذا كان لغري عذر ...: ال ال، يُقرأ الشيخ

   ...: إذا كان الطالب
    ...عنده حديث  إمساعيل: طيب. حممد الشيخ

    ...: شفتها هلم، بس ما لقيت كالم الطالب
    ...: ممكن هذا، أنت الشيخ

  الذي لقيت، أجيبه خيالفما : الطالب
   ...: جيب الشيخ

    ...: بس، يعين الطالب
  ف اهللا نفساً إال وسعها.: إيه، إذا ما لقيت ويش نسوي، ال يكلالشيخ

  واحلاكم، األسانيد. ابن حبان لقيت :الطالب
  : إيه.الشيخ

  للحاكم. الذهيب: بس، فتشت على كالم العلماء حوله ما لقيت إال موافقة الطالب
  أكثر من هذا، طيب. نبغي ما  ...: املهم بارك اهللا فيك! اكتب الشيخ

    ...عليه إذا أدرك اإلمام بعد قراءة الفاحتة فهل جتب 
   ...: الطالب
  كالم شيخ االسالم؟: الشيخ

   ...: الطالب
  املهذب شرح املهذب، ألن الشافعية يرون وجوب القراءة مطلقاً. ...درست  ...: الشيخ

  حبثت :الطالب
  حبثت؟ املهذب شرح: الشيخ

    ال حبثت يف كتب الشافعية: الطالب
   امع هلم...هو الكتاب اجلال ال، : الشيخ


